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HLvcnimente importante în Ungaria

Formarea guvernului ungar 
revoluționar munciiorese^țărănesc

In Ungaria au loc evenimente deosebit 
de importante.

După cum transmit posturi de radio din 
Ungaria, s-a format un guvern revoluțio
nar muncitoresc țărănesc în frunte cu la- 
nos Kadar, Ferenc Munnich, Gyorgy Ma- 
roșan, Antal Apro, Sandor Ronay, Istvan 
Kossa.

i Guvernul a elaborat un program care 
prevede între altele: apărarea regimului 
democrat-popular șt socialist împotriva 
oricărui atac, asigurarea realizărilor so
cialiste și a progresului pe drumul so-

FINALELE CROSULUI POPULAR „SA ÎNTÎMPINĂM 7 NOIEMBRIE

cialismului, prietenie cu toate țările so
cialiste, colaborare pașnică cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor socială.

Guvernul ungar revoluționar muncito- 
resc-țărănesc a chemat pe muncitori, pe 
țăranii muncitori, pe intelectuali și tinere
tul, pe ostași și ofițeri să lupte pentru a- 
părarea regimului de democrație populară, 
restabilirea ordinei și dezarmarea contra
revoluționarilor.

In același timp guvernul a cerut coman
damentului trupelor sovietice din Ungaria 
să ajute la restabilirea ordinei.

Prietenie de nezdruncinat
oamenii muncii din întreaga lume vor 
aniversare a istoricului moment în carePeste cîteva zile, 

sărbători a 39-a 
tunurile „Aurorei" au bubuit vestind începutul unei noi 

ere în istoria omenirii. De aproape o lună de zile, poporul nostru 
își închină glodurile, eforturile, faptele, prieteniei veșnice, de 
nezdruncinat, cu popoarele care, primele în lume au pornit pe 
calea socialismului, cu glorioasele popoare sovietice.

Prietenia noastră cu popoarele Marii țări din răsărit are 
rădăcini adinei in istorie. Ea a căpătat însă noi temeiuri după 
ce Uniunea Sovietică ne-a ajutat să căpătăm adevărata indepen
dență și suveranitate, să ne croim drum spre viitorul luminos 
al socialismului. Noi închinăm cele mai calde ginduri de priete
nie Marii țării a socialismului victorios, care ne-a redat demni
tatea națională; într-adevăr, este o deosebire ca de da cer la 
pămint intre situația Rominiei burghezo-moșierești, dependentă de 
marile țări capitaliste, cu un regim de semicolonie, și Romînia 
democrat-populară de azi, stăpină pe soarta sa, integrată pe baza 
egalității depline în drepturi, a neamestecului în treburile interne, 
a respectării suveranității naționale, a independenței și integrității 
teritoriale, in marea familie a țărilor socialiste. Nicicind în istoria 
omenirii n-au existat intre state mari și mici asemenea relații ca 
acelea existente între țările socialiste, care merg pe drumul lumi- 

,nos al construirii societății socialiste ținind seama pe deplin de 
trecutul istoric ți de particularitățile fiecăreia.

Impărtățindu-se drn uriașa experiență a popoarelor sovietice 
în plină înaintare spre comunism, poiporul nostru își manifestă 
dragostea, recunoștința și prietenia față de Uniunea Sovietică, al 
cărei prețios sprijin în toate domeniile vieții economice, științifice, 
ciritural-artistice și sportive ne-a ajutat ți ne ajută să facem pași 
mari înainte pe drumul înfloririi economice, culturale și artistice, 
pe drumul îmbunătățirii nivelului de tnai. Victoriile înfăptuite de 
popoarele sovietice au o puternică inrîurire asupra întregii umani
tăți ; contribuția Uniunii ~ ‘ = _ !.__ 2,
științific al omenirii este evidentă chiar și pentru neprieteni. Pro- ț 
gramul de largă dezvoltare în toate domeniile prezentat cu ocazia > 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. a însemnat un impuls nu 
numai pentru țările socialismului ci ți pentru țările de curînd ieșite ; 
de sub jugul colonialismului și care urmează calea dezvoltării plani
ficate a economiei naționale. Tot cu ocazia Congresului al XX-lea!;

Sovietice la progresul tehnic, cultural, ‘

Fulgi de nea oad necontenit 
deasupra stadionului Tineretului
— looul unde oei mai buni dintre 
■particiipanții crosului de masă 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie", 
se pregătesc să-și dispute locurile 
fruntașe în clasamentul 
patru categorii.

Este ora 9. In sunetele 
marș vioi, coloana masivă 
tineri și tinere, roprezesitînd 
te regiunile țării, pășește în pas 
de defilare și, oprindu-se în fața 
tribunei, rostește salutul sportiv.

încep întrecerile. In prima fi
lială se avîntă echipele de ju- 
riioare. Acestea străbat un tra
seu de 1000 m. în interiorul sta
dionului, care cuprinde și o por
țiune a pistei. In frunte, aleargă 
efleva Magdalena Gabor, din e- 
chipa Regiunii Autonome 'Ma
ghiare. Pînă la capătul cursei ea 
nu slăbește ritmul și, împreună 
cu colegele ei de echipă Ileana 
Mara și Terezia Ghearghe — cla
sate pe locurile II și. respectiv, 
VI — asigură victoria sportivă a 
formației Regiunii Autonome Ma
ghiare.

Se întrec echipele de juniori. 
Traseul pe care-i străbat tinerii 
alergători cuprinde, de-a lungul 
celor 3000 m., o porțiune de drum 
în afara stadionului. Cursa e di
namică și abia pe ultimii metri 
tinerii Ion Slănlceanu și Ion Kiss
— clasați pe primele două locuri
— hotărăsc victoria formației 
din regiunea Stalin. Din aceas
tă echipă au mai făcut parte A- 
lexandru Rițu și Wilhelm Nos- 
ner.
‘Se aliniază la start echipele de 
senioare, a căror întrecere se des-

celor

unui 
de 

toa-

fășoară pe distanța de 1200 m. 
în interiorul stadionului. Cursa 
este dominată de sportivele care 
alcătuiesc formația Regiunii Au
tonome Maghiare. Aflîndu-se în 
grupul fruntaș, alergătoarea Nine- 
la Răducuțu (regiunea Pitești), 
își depășește partenerele de în
trecere' pe ultima parte a cursei, 
trecînd prima linia de sosire. 
Totuși, victoria pe echipe revine 
formației Regiunii Autonome Ma
ghiare, datorită locurilor ocupate 
de componentele sale: Marghit 
Bokor — locul III, Iuh’a Andrași 
— locul VI, Vilma Vizoli — locul 
VIII.

Așa cum era de așteptat, fina
la probei de seniori prilejuiește 
» dispută sportivă spectaculoasă.

de parcurs distanța
— majoritatea traseului

Deși au 
5000 m. 
fiind în afara stadionului — con- 
curenții aleargă de la început în- 
tr-un ritm rapid, pe care-1 men
țin continuu. In conducerea gru
pului fruntaș se produc mereu 
schimbări, făcîndu-se remarcați 
alergătorii echipelor din regiuni
le Stalin, Hunedoara și ora
șului București. La revenirea pe 
stadion, unde mai au de parcurs 
cîteva sute de metri, conducerea 
cursei este preluată de alergăto
rii din formația orașului de la 
poalele Tîmpei. Aproape unu! de 
altul — ca o dovadă a omogeni
tății echipei — trec linia de so
sire Mihai Vass, lăcătuș la uzi-

(Ca-ihTuairc in pag. 2 )

P.C.U.S. s-au afirmat cu și mai multă tărie principiile deplinei ; 
egalități în drepturi, respectării integrității teritoriale, independen-; ‘ 
ței și suveranității naționale și ale neamestecului în treburile in- ! 
terne ale altor țări, care stau la baza relațiilor de prietenie și ■ 
colaborare frățească dintre țările socialismului; iar recenta „Decla- ; 
rație a guvernului sovietic cu privire la bazele dezvoltării și întă- ■ 
ririi prieteniei și colaborării între U.R.S.S. și celelalte țări socia-ij 
liste" vine^ să întărească aceste principii, să le afirme și mai < 
răspicat, să pună capăt ultimelor urmări ale dificultăților, sarci- ; 
nilor nerezolvate și greșelilor făptuite în acest domeniu, în trecut ’ 

Toate acestea constituie o bază trainică a prieteniei de nezdrun
cinat dintre poporul nostru și popoarele Uniunii Sovietice, prietenie 
afirmată cu și mai mare căldură în luna care precede cea de-a 
JJ-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Luna, 
marii prietenii a fost un fericit prilej de schimb de delegații, de 
popularizare a experienței sovietice avansate, de manifestațiirni cul
turale, științifice, artistice și sportive închinate legăturilor frățești 
dintre poporul rotnîn și popoarele sovietice.

Alături de întregul nostru popor, tineretul sportiv întîmpină 
ziua de 7 Noiembrie prin nenumărate succese în producție, în în
vățătură și pe terenurile de sport; sportivii romlîni trimit bunilor 

ț lor prieteni, sportivilor sovietici, cele mai calde gînduri de prie- 
I teme.

•l 
'ț>
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Cupa R. P. R
răsplătește pe

, __ R.P.R. la rugbi
a reintrat de ieri in vitrina Ca. 
sei Centrale a Armatei în care 
a stat în repetate rînduri. For
mația militarilor a reușit să-l re
cucerească după un meci foarte 
interesant, palpitant pe alocuri, 
disputat în compania unor adver
sari incomozi cum sînt cei de la 
Energia — Constructorul I.S.P. 
București. Scorul a fost identic 
cu cel din campionat: 6-3, numai 
că de această dată în favoarea 
echipei C.C.A. Dacă sub aspectul 
palmaresului direct echilibrul din
tre C-C.A. și Energia—Construc
torul s-a refăcut, totuși se poate 
afirma că victoria de ieri a mili

Trofeul care 
cîștigătorii Cupei

Și finalele din acest an ale competiției de cros „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie" au însemnat un fru mos succes.

Clișeul rtori-u reprezintă tm aspect de la una din finalele 
competiției. .(foto M. Petrescu)

In primul meci al turnenlui in tara noastră
Burevestnik Chișiaău a întrecut Energia 

St. roșu Orașul Stalin cu 3—2 (2—0) 
ORAȘUL STALIN 4 (prin tele

fon). — Peste 10.000 de spectatori 
au fost prezenți la înKlnirea inter
națională dintre echipa Burevestnik 
Chișinău și Energia Metalul St.

la rugbi a revenit echipei C. C. A
tarilor este cu mult mai preți
oasă, deoarece ea a însemnat cu
cerirea unui important trofeu.

Trecînd la desfășurarea jocului, 
vom aminti mai întâi impresia de 
echilibra pe care ne-a lăsat-o în- 
tîlnirea finală a Cupei, în care 
victoria putea să revină oricăreia 
din cele două formații angajate 
în luptă. C.C.A. a învins deoarece 
pachetul său de înaintași a fost 
mai combativ, mai omogen, mai 
bine orientat. Linia de 3/4 a în
vingătorilor s-a comportat la fel 
de mediocru ca și în precedentele 
întîlniri, în vreme ce rapidele 3/4 
ale celor de la Energia nu au 
avut baloane suficiente pentru a 
ataca periculos.- Eroarea pache

tului de înaintași al formației în
vinse a constat în jocul personal 
al unora dintre componenții săi și 
în neinițierea nici unei acțiuni 
colective. Totuși, Energia a fost 
periculoasă pînă în ultima parte a 
jocului și, deși condusă cu 3-0. 
în urma transformării unei lovi
turi de pedeapsă de către N. 
Ghiondea, a egalat tot printr-o 
astfel de lovitură, bine executată 
de juniorul 'Antimonianu. In pe
rioada în care a condus cu 3-0, 
C.CA. putea să-și majoreze avan
tajul, dar, ca în atîtea alte rîn
duri, jucătorii nu au insistat, au 
abuzat de lovituri de picior, per- 
mițînd adversarilor să-și revină 
după surpriza deschiderii scorului 
și să egaleze. Apoi lupta a fost 
foarte grea și s-a desfășurat sub 
presiunea ------
că primul 
va pleca 
șlt C.CA. 
acțiuni a 
care fusese trecut Penciu, pe pos
tul de centru. El a „găurii" apă
rarea adversă și printr-io pasă

predsă l-a lansat pe Kramer spre 
but. La rîndul său acesta îl des
chide pe Dobre care ..nu mai are 
de îndeplinit decît formalitatea d# 
a culca balonul în terenul de țin
tă. La 6-3 meciul este jucat și 
ultimele minute ne arată pe C CA 
luptîr.d să mențină rezultatul și 
o altă echipă Energia, înverșu
nată că pierde, dar tot dezorga
nizată în acții'niie întreprinse.

Evidențiem pentru jocul prestat 
pe: A. Marinache, Al. Penciu, N 
Ghiondea (pînă în repriza a 
doua cind a abuzat de lovituri de 
picior), A. Teofilovici și pe Radu 
Veluda pentru dîrzenia cu care a 
activat tot timpul. De la Construc
torul au ieșit în evidență ; P. Ni- 
culescu, din ce în ce mai bun în 
linia a IlI-a, S. Mehedinți, Mir
cea Manolache și Antimonianu.

Arbitrul N.’Diamandi a cort- 
dus corect și autoritar.

E. V.

ceasului, reieșind clar 
care va modifica scorul 
acasă cu Cupa. A reu- 
în urma unei frumoase 
liniei sale de 3/4 în

★

In finalele campionatului repu
blican de juniori s-au disputat pa
tru meciuri.- Dinamo Bucureștl- 
Locomotiva Cluj 6-6; Flamura ro
șie Or. Stalin—Locomotiva Grivița 
Roșie 3-3; Energia M.T.D.E..E- 
n.ergia I.S.P. 6-6; Timișoara-Ști- 
ința Cluj 3-0. Echipele asociației 
Energia au oferit un frumos spec 
tacol sportiv, în care foarte mulți 
juniori s-au impus prin concep
ția justă de joc ca și prin cunoș
tințele de ordin tehnic. Am re 
ținut cîteva elemente de certă va
loare : C. Popescu, Țăranu, I. Tu- 
țuianu, și Gh. Bărbălău (de la E- 
nergia M.T.D.), Drecea și Celea 
(Timișoara), Ă. Giugiuc (Dina
mo), Gh. Niculescu (Or. Stalin) 
și Mateescu Al. (Energia I.S.P.).

P, Celan — corespondent

roșu Orașul Stalin, întîlnire cu card- 
echipa sovietică și-a inaugurat tur
neul în țara noastră. Eâ.a debutat 
printr-o frumoasă victorie la scorul 
de 3—2 (2-0), obținută în fața 
metalurgiștiîor 0in localitate care; 
s-au afirmat anul acesta ca una 
dintre formațiile noastre în real! 
progres.

Interesant este că meciul de lar 
Orașul Stalin a avut același rezul
tat, același învingător și aceeași fi+ 
zionomie ca și cel desfășurat în varar 
aceasta la Chfșinău între aceste, 
două echipe. Și de data aceasta,- 
jucătorii sovietici și-au impus su
perioritatea prin pregătirea lor teh
nică și au reușit, datorită acestui 
avantaj de pregătire și valoare, să 
domine mai mult și să învingă. Men
talul St. roșu Orașul Stalin a ju-r 
cat mai_ slab în repriza I, iar în at 
doua, cînd a acționat cu mai mult 
nerv, a dovedit lipsă de coeziune,, 
exces de individualitate în atac- 
Fără această deficiență gazdele ar 
fi putut obți-ne un rezultat de ega
litate.

Jocul începe în nota de dominare 
a oaspeților. Execuțiile tehnice ad
mirabile ale jucătorilor de la Bu— 
revestnik smulg ropote de aplauze! 
In min. 2 Vațkevîci trage în bara la
terală. Zece minute mai tîrziu Pro— 
ca îl imită la cealaltă poartă, tră— 
gînd și el în bară.

In min. 14 Burevestnik deschidea 
scorul: Muhortov execută o lovitură! 
liberă de la aproximativ 35 m. dei 
poartă, trimite mingea pe lingă zid . 
lui Korotkov, care intră în careu șiî 
înscrie împarabil: 1—0. Șase minute-, 
după aceea, oaspeții înscriu dini 
nou: Vațkevîci are o acțiune foarte: 
frumoasă pe partea dreaptă, cen
trează, Korotkov lasă balonul să; 
treacă pe lîngă el și Muhortov șu-v 
tează sec, în plasă: 2—0 pentru 
Burevestnik.

Echipa sovietică are în continu
are superioritatea, dar spre sfîrșitull 
reprizei fotbaliștii din Orașul Stalin', 
încep să-și revină. In min. 40 Fu+ 
sulan ratează o mare ocazie, iar înr 
mîn. 43 Korotkov pierde și el o bunăî 
situație de marcare.

.(Continuare in pag. 2^



WNULTtMA ETAPA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN
Intiiniriie pe care penultima eta

pă a campionatului republican de 
atletism pe echipe le-a programat 
:în Capitală s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Dinamo 244 (182 
B+62 F) — Locomotiva 210 (118+ 
92); Dinamo 247 (190+57) — Ener
gia Constructorul 207 (109+98); 
Locomotiva 238 (151+87) — Ener
gia Constructorul 208 (132+76); 
iEnergia Metalul 223 (137+86) — 
Progresul 216 (147+69); Energia 

■Metalul 275 (166+109) — Voința 
103 (99+4); Progresul 242 (155+ 
87) — Voința 114 (99+15).

Concursul s-a desfășurat pe un 
timp nefavorabil: în prima zî frig 
și vînt puternic, în ziua a doua frig 
și lapoviță. Cu toate acestea, s-au 
realizat unele rezultate valoroase, 
în fruntea cărora se situează noul 
record de juniori (cat. 15—16 ani) 
realizat de Valeriu Jurcă (Voința) 
în proba de 110 m. g.: 15,9 sec. De 
asemenea, Nicolae Ivanov (Dinamo) 
a obținut la aruncarea greutății 
16,04 m. Dintre celelalte rezultate 
înregistrate pe stadionul Republicii, 
notăm: Bărbați, 110 m. g. Gh. Sta
nei (L) 15,3; G. Vintilă (P) 15,5; 
P. Păunescu (P) 15,8; 100 m. I. 

'Wiesenmayer (D) 11,1; A. Stoenes- 
cu (D) și Kadar St (C) 11.3; 200 
m. I. Wiesenmayer (D) 22,8; S. 
Kadar (C) 22,9; S. Mihaly (D) 
22,9; 400 m. I. Karandi (P) 51,4; 
AL Ursac (L) 51,5; Marks (L) și I. 
Szekely (M) 51,7; 800 m. Q Greces- 
cu (D) 1:59.1; A. Dumitrache (D) 
T:59,2; G. Biro (M) 2:02.5; Băruță 
!:(L) 2:02.8; 1500 m. St. Mihali (D) 
3:58,4; D. Bîrdău (D) ------- "
Moscovici (P) 4:04.2; 
Moscovici (P) 15:18.0; 
1(D) 15:22.2; E. Huba

3:58,6; F. 
5000 m. F.

D. Bîrdău 
(M) 15:30.8; 

10.000 m. I. Bădici (D) 31:39.8; E. 
Gyarmati (P) 33:29.8; N .Niculae 
(M) 33:36.0; 400 m. g. Simibnescu

Campionatul republican 
de volei

etapă a returului 
republican feminin

In a lV-a 
campionatului 
de volei nu s-a înregistrat nici 
o surpriză. Iată rezultatele: FE
MININ : Voința Sibiu—Energia 
București 3-0 (11,8,7), Flamura 
roșie Cluj—Știința l.C.F. 1-3 
(11-15, 15-13, 11-15, 8-15), Pro

gresul București—Voința Orașul 
Stalin3-1 (15-4,11-15, 15-4,15-11). 
Dinamo 
Cluj 3-2 
15-13, ""

București — Progresul 
(15-11. 8-15. 11-15.

15-8).

florica Lăpușan (ioc. P.T.T.) 
a iMorit 422 popico 

Energia Flacăra Ploești — 
(Borgia i.OJL 4809—4779 p.t

Pe arenele Locomotiva P.T.T. 
ți „23 August" din Capitală au 
avut loc ieri cele mai importante 
ăniîktir i de popice din campio
natul R.P.R. Echipa feminină 
Locomotiva P.T.T. a reușit să 
Întreacă detașat echipa FI. roșie 
Azuga 2271—1923. Cu această 
ocazie. Florica Lăpușan (Locomo
tiva P.T.T.) a doborît 422 po
pice, cel mai bun rezultat înre
gistrat pînă acum la noi în țară 
si în întrecerile internaționale, 
ntrecerea masculină dintre E- 

riergia Flacăra Ploești și Energia 
T.O.R. s-a terminat cu victoria, 
la mică diferență, a ploeștenilor: 

‘±809—4779. La individual cele
mai bune rezultate le-au obținut 
G. Ștefănescu (I.O.R.) 849 p. d. 

.-și I. Dnagomirescu (Energia 
"Flacăra Ploești) 834. p. d. 

Burevestnik Chișinău a întrecut Energia 
St. roșu Orașul Stalin cu 3—2 (2—0) 

( urmare din pag. 1)

In repriza a doua, Energia are
■ Inițiativa la început. Ea obține două 
cornere consecutive (min. 52), la al 
doilea Fusulan trăgînd în bară. Bu- 

«revestnik contraatacă rapid și foarte 
;periculos. La un asemenea atac 
*(m.in. 65), oaspeții își măresc avan
tajul: Muhorto" îl deschide pe Da- 

•nilov care trage puternic și plasat 
de la 25 m.: 3—0

Nu trece nici un minut și, la ca
pătul unei curse, Hașoti îl deschide 

;pe David, care pătrunde în careu și 
îmarchează: 3—1. Jocul este mai 
rechilibrat. In min. 79 Ghiță plonjea- 
;ză în picioarele lui Korotkov iar în 
anin. 80 Fusulan, David și Hașoti 
sratează pe rînd. In min. 81, JProca 
•este singur în fața porții dar ra- 
Itoză-iEl ase revanșează însă în

(Ai) 57,6; N. Mano.eseu (r) 08,3; 
3.000 m. obst. T. Strzelbinski (D) 
9:19.4; 1. Pricop (P) 9:23.6; V. 
Weiss (D) 9:25.8; 10 km. marș M. 
Neagu (D) 48:46.6; H. Răcescu (D) 
48.59.0; I. Baboie (L) 49:10.0; 
lungime Popa N. (P) 6,50 m.; D. 
Petrescu (C) 6,50 m.; înălțime C. 
Stănescu (V) 1,73 m; triplu-salt I. 
Ciochină (D) 13,29 m.; prăjină I. 
Stănescu (D), D. Gîrleanu (P) și 
C. Blaga (V) 3,60 m.; greutate M. 
Raica (C) 15,18 m.; suliță A. De
meter (D) 65,87 m.; D. Zamfir (D) 
61,13 m., 1. Iordan (L) 55,58 m.; 
disc V. Manolescu (D) 46,07 m.; M. 
Raica (C) 45,58 m; ciocan C. Du
mitru (L) 55,37 m.; C. Drăgulescu 
(M) 52,20 m.; C. Spiridon (V) 52,00 
m. 4x100 m. Dinamo 44.4 sec. Loco
motiva 44,6; 4x400 m. Dinamo 
3.27.6. Femei: 80 m. g. S. Băltă- 
gescu (M) 12,2; A. Manea (C) și A. 
Dragomirescu (L) 12,4;
Luță (L) 13,0; C. Ruse 
Bardaș (L) 13,2; 200 m.
(L) 26,4; S. Băltăgescu 
400 m. F. Dumitru (L) 
Buda (C) 61,0; 800 m.
(C) 2.16,7; G. Mogoș (M) 2:25.3; 
3x800 m. Locomotiva 7.53.9; Meta
lul 7:58,2; lungime M. Moraru (C) 
5.28 m.; C. Ruse (M) 
țime A. Chivăran (P) 
ta te Ana Roth-Coman 
A. Tănase (P) 12,04; 
Georgescu 35,67; A.

100 m. I. 
(M) și L. 

L. Bardaș 
(M) 27,1;
59.1; E.

E. Buda

5,27 m; înăl- 
1,42 m.; grea- 
(D) 12,89 m.; 
nt; disc G.
Kraus (C)

Surpriză in cam pionatul de baschet
Echipa feminină Voința Orașul Stain 

a invins Energia București
Ieri, tinerele jucătoare de la 

Voința, antrenate de Gh. Ro
șu, au jucat excelent fn special 
în apărare, reușind să facă față a- 

tacuri’or poziționale specKlce echi
pei bucurestene. Aceasta a condus 
multă parte din mec: (în renriza 
a doua chiar cu nouă ouncte), 
dar ratzrea aruncărilor libere și 
greșita angajare a pivoților au îm
piedicat-o să mențină avantajul. 
Bineînțeles însă, principala expli
cație a rezultatului stă tot în com-

S-A ÎKHEIAT CAKPWNATUt 
DE CALIFICARE LA VOLEI
IAȘI 4 (Prin telefon). — Jocu

rile de volei disputate în cadrul 
returului campionatului de califi
care s-au încheiat cu următoarele 
rezultate .MASCULIN : Energia 
București — Energia Ploești 3—0, 
știința Iași — Locomotiva Craio
va 3—1. Energia Ploești — Loco
motiva Craiova 3—0, Știința Iași 
— Energia București 3—2(1), E- 
nergia București — Locomotiva 
Craiova 3—1. Știința lașe — Ener
gia Ploești 1—3; FEMININ: E- 
nergia București — Progresul 
Alba Iulia 3—2, Flamura roșie 
Iași — Recolta Miercurea Cuc 
3—0. Progresul Alba Iuia—Recol
ta Miercurea Ciuc 3—2. Energia 
București — Flamura roșie Iași 
3—0, Energia București — Recol. 
ta Miercurea Ciuc 3—0. Flamura 
roșie Iași — Progresul Alba Iu- 
Jia 1—3. In urma acestor rezul
tate, echipele Energia București 
Știința Iași (masculin) Ene-gia 
București, Progresul Alba Inia 
(fete) vor juca anul v!itor în pri
ma categorie a țării.

F>irr^n Ur?u — coresp.

min. 86, ci nd, după un schimb cu 
Hașoti, trece de Potapov și înscrie: 
3—2 pentru Burevestnik; scor cu 
care ia sfîrșit partida.

Arbitrul Leo Lemesici (R.P.F. Iu
goslavia) a condus excelent urmă
toarele formații'

ENERGIA: Ghită — Raicu, Mari
nescu, Percea — Aron, Zaharia — 
Hașoti, Fusulan, Proca, Magheț 
(din min. 46 Ciripoi), David.

BUREVESTNIK: Eremeev —
Levkin, Potapov, Mirgoroțki — Bu- 
tîlkin, Sor — Vațkevici, Danilov, 
Korotkov, Muhortov, Bulkin.

Cei mai buni: Korotkov •— cel 
mai bun de pe teren — Muhortov, 
Butîlk'jn, Potapov, Ghită, Marines
cu, Ciripoi, David.

PETRE GAȚU
AL. DLNCA

35,62 m.; suliță M. Diți (P) 42,96 
m.; I. Micloș (L) 41,68 m.; 4x100 m. 
Locomotiva 51,3; Metalul 52,4.

Niculae D. Niculae 
corespondent

La Cluj, după cum ne informea
ză subredacția noastră, concursul a 
avut loc de asemenea în condiții ne
prielnice. Frigul, vîntul, pista moa
le, au constituit adversari serioși 
pentru atleți. Iată citeva dintre re
zultatele înregistrate: FEMEI 100 
m.: I. Blăgescu 12,5; 200 m. : 1. 
Blăgescu 25,9;80 m. g.: A. Șerban 
11,5; greutate: E. Scherer 13,11 m.; 
suiiță A. Zîmbreșteanu 42,05 m.; 800 
m. Ione seu 2:28.2; înălțime Klein
l. 46 m.; lungime M. Mariș •
Pândele 5,65 m.; disc. P. Lucaci 
38,70 m.; 400 m. M. Cuțui
60,0 sec.; BARBAȚI: 100 m. Măg- 
daș 11,0; 200 m. Măgdaș 22,4; 400
m. Sudrigean 51,8; 800 m. Sudri-
gean 1:57,1; 1.500 m. Zoltan
Vamoș 4:04.8; 3000 m. obstacole: 
Aioanei 9:11.4; 5000 m. Bunea 
15:11,2; 10.000 m. Puică 32:52,6; 
110 m. g. Sorin 15,5; 400 m. g. Con- 
stantinescu 58,5; lungime Zăvădescu 
6,95; triplu salt Chiricuță 14.26 m.; 
disc Vîlsan 45,15 m.; ciocan Rășcă- 
nescu 54,47 m.: suliță Bizim 61,70 
m; prăjină M. Dumitrescu 4,00 m.; 
înălțime C. Dumitrescu 1,93 m.; 
greutate A. Raica 15,91 m.

Rezultatele întîlnirflor: Știința 
255 (157—98) — C.C.A. 212 <1534- 
59); Știința 298 (1854-113) — Re
colta 144 (90+54); C.C A. 254
(187+67) — Recolta 168 (95+73).

portarea baschetbalistelor de la 
Voința, care nu s au descurajai, 
ci au continuat sa atace cu mul
tă hotărîre, realizînd o diferență 
apreciabilă. Scorul de 52—14 în fa. 
voarea Vomtei a fost realizat de: 
Cucu-uz (21), Krauss (17), Krap- 
fel (13), Poo (1), pentru învin
gătoare. Antonescu (9). Eckert 
(9). Eordogh (13), Pîrvu (4). Dia- 
imvrdi (2), 'Armășescu (5) și Stro- 
eseu (2) pentru învinse.

Dintre celelalte rezultate, notăm 
în primul rind victoria echipei E- 
nergia Cluj, care a întrecut cu 
11 puncte Știința Clui. Rezultatele 
înregistrate în această etapă (a 
V-i a campionatului republican): 
FEMININ: Voința Orașul Stalin— 
Erergja București 52—44 (23-23), 
Fziergia Cluj—Stiinta Cluj 55— 
44 (19—13), Prc—resul Oradea— 
StFnț» Mm. Invâtămîntului Bucu
rești 35—53 (17—29), Locomotiva 
București—Fl.-m-.ira roșie Oradea 
71—41 (29—n0î; MASCULIN- Ști
ința I.C F —Dinamo O-adea 66-— 
81 (35—40), Progress’ Cluj—Pro. 
pres-l Orașul Stalin 57—44 (21— 
19. Ene-gia Cluj—C.C.A. (disnu- 
tat la T<r. Mures 1 51—87 (20—
37).

Campionatele republicane
MASCULIN CATEGORIA A

DINAMO OR. STALIN—C.C.A.
7—15 (4—6)

Derbiul etapei s-a desfășurat 
în condițiuni atmosferice destul 
de grele, frigul influențînd jocul. 
Cu toate acestea partida a fost 
interesantă și datorită eforturilor 
excepționale ale jucătorilor în
trecerea a fost de bană calitate 
și de un rideat nivel tehnic. După 
o repriză destul de echilibrată, 
în cea de a doua parte a jocului 
bucuneștenii au dominat mai mult 
și au concretizat o serie din ac
țiunile ofens:ve întreprinse. Au 
marcat: Paban (3). Stănescu (3) 
și Schmitz II pentru Dmamo și 
Yost (5). Bulgaru (3), Sauer, 
Wagner, Căi iman, Sorescu, Ni- 
țescu, Ling'ner și Țigănuș pentru 
C.C.A. A condus Eug. Munteanu 
(București).

(Traian Brenner—corespondent)

ENERGIA PLOEȘTI—ENERGIA 
FAGARiAȘ 13—10 (10—4)

Meciul a lost de factură tehnică 
modestă. După ce au dominat cu 
autoritate întrecerea în primai 
parte a partidei, după pauză 
iploeștenii nu au mai insistat și 
au slăbit ritmul de joc. Au mar
cat: Pană (4), Gruianu (2), Cer- 
nat (2), Cetini (2), Pascu, lo- 
nescu și Veilicu pentru 
Schneider ~
Șelarii (2) 
peți.

(Ion

gazde,
(5), R.' Cernat (2), 
și Cordarv pentru oas-

Oprescu, corespondent)

Finalele crosului popular 
„Să mtimpinăm 7 Noiembrie’ 

(urmare din pag. 1)

nele „Steagul Roșu", ostașii 
Gbeorghe Senic și Otto Leitig, 
urmați de Mircea Brebu, electri
cian la uzinele de tractoare 
„Ernst Thălman". Așa dar, pe 
primul loc în clasamentul acestei 
probe s-a situat echiipa regiunii 
Stalin.

Deasupra stadionului continuă 
să cadă fulgi de nea. Pe pistă 
reapare coloana finaliștilor care 
se aliniază pentru festivitatea de 
înche'ere a acestei competiții. Ur
cați pe podiumul de onoare al 
învingătorilor,. componența echi
pelor oiasate pe primele trei locuri 
în fiecare probă primesc premiile 
cuvenite: medalii, cupe, plachete, 
buchete de flori și felicitări pen
tru succesele dobîndite.

Se încheiase o nouă ediție a 
marii întreceri de cros, la startul 
căreia s-au prezentat, în primele 
etape, sute de mii de tineri și ti
nere din toate colțurile țării.

PETRE DAVID

Ștafeta prieteniei roiwM-sovietice 
a ajuns la Focșani

Vreme de aproape cinci ore a 
săltat pe valurile agitate ale Du
nării, stîrnite de o puternică fur
tună, șalupa care îi ducea pe 
sportivii tulceni — purtători ai 
Ștafetei prieteniei — la Galati.

In momentul în care în zare r 
început să se profileze orașul, ne
răbdarea celor patru purtători ai 
ștafetei, Lazăr Victor salariat al 
sfatului popular Tulcea, elevul 
Dumitru Marin și e’evele Caliopi 
Ciobanu și Ernestina Beșliu n-a 
mai cunoscut margini !

Odată ajunși în port, 
fanții sportivilor tulceni 
bătut străzile orașului 
pînă la stadionul „Portul roșu“ 
unde urmau să fie predate me- 
saje’e. Ei au ajuns la stadion în 
același timp cu motocicliști ve- 
niți din toate raioanele regiunii 
Galafi, purtători și ei de mesaje 
de salut adresate sportivilor so
vietici.

Predarea mesajelor s-a făcut în 
cadrul unei frumoase festivități, 
cu prilejul căreia tovarășul Ion 
Marinescu, președintele comitetu
lui orășenesc C.F-S. Galati a dat 
citire angajamentului sportivilor 
gălățeni de a înmîna la timp, la 
Bacău, aceste tradiționale mesaje.

reprezen- 
au stră- 

dunărean

FL. ROȘIE CISNAbIÎN
ȘTIINȚA IAȘI 6—6 (1—2)

După un joc deosebit de dîirz 
disputat, nici una din echipe nu 
și-au putut a pronia victoria, tre
buind să se mulțumească cu un 
rezultat de egalitate.

FEMININ CATEGORIA A

FL. ROȘIE STEAGUL ROȘU— 
FL. ROȘIE SIGHIȘOARA 

4—2 (2—1)

Bucureștencele au obțrnut o vic
torie destuii de comodă, reușind 
să se acomodeze mai ușor cu te
renul de joc — destul de moale 
— decît adversarele lor. Au în
scris : Teodor, Dumitrescu, Va- 
sile și Ticu pentru gazde, Dobre 
și Egeș pentru sighișorence.

știința min. invațămîntu- 
LUI—FL. ROȘIE SIBIU 

2—0 (2—0)

A fost un meci aprig disputat 
mai ou seamă în repriza secundă, 
cu numeroase atacuri de la 
poartă la 
au putut 
uneia din 
în schimb 
două ori .prin Nicuiescu și Geor
gescu.

o 
cealaltă. Sibience'e nu 
să dea finalitate nici 
acțiunile întreprinse, 
gazdele au marcat de

Duminică, în drum spre Bacău 
grupurile de motocicliști, repre
zentanți ai sportivilor din regiu
nea Galați au făcut un scurt po
pas la Focșani. Și aici purtătorii 
mesajelor de salut s-au bucurat 
de o frumoasă primire.

In fața a numeroși sportivi din 
acest oraș prezenți în tribunele 
stadionului Progresul din locali
tate s-a dat citire mesajelor de 
către un reprezentant al sportivi
lor din Galați. După aceea me
sajele au fost preluate de carie 
sportivii din raionul Focșani.

In momentul în care se desfă
șura această festivitate și-au fă
cut apariția și sportivi reprezen
tanți ai regiunii Ploești care au 
dat și ei citire mesajelor de salut 
adresate de sportivii acestei re
giuni, sportivilor sovietici după 
care, au fost predate mesajele 
sportivilor raionului Focșani.

Astăzi, reprezentanții sportivilor 
din raionul Focșani urmează a 
duce mai departe, la Bacău, me
sajele de salut.

V. ARNĂUTU

cicliste
.n

Aurel Șelaru și Dinamo 
învingători in a lli-a ediție 

a cursei 
„Cupa 7 Moiembrie’

Ultima competiție ciclistă de 
fond a anului a consemnat suc
cesul, de această dată deplin, al 
dinamoviștilor. Aurel Șelaru și 
Dinamo își înscriu astfel numele 
pe tabloul de onoare al cîștigăto- 
rilor „Cupei 7 Noiembrie" în 
dreptul ediției a 111-a. Compor
tarea lor a iost la înălțime și ast
fel victoria este pe deplin meri
tată.

Etapa V-a desfășurată pe ruta 
București-Pioești-București (100 
km.) a revenit dinamovistului 
Ion Hora cu timpul de 2h. 42:08 
(medie orară 36,772 km ).

Ieri s-a desfășurat etapa Vl-a 
și u'tima pe șoseaua Bucurcști- 
Pitești. Inițial, cicliștii trebuiau 
să acopere 130 km. însă juriul 
concursului (Octavia Amza. Gh. 
Nicolau și Gh. Manițiu) orientin- 
du-se just (timpul, așa după cum 
se știe, a fost total nefavorabil 
pentru alergări cicliste) a redus 
etapa la 30 km. schimbînd și for
mula de desfășurare- din start în 
bloc în 
metrului. Cel mai bun timp a fost 
realizat de Șt. Pcreccan-i A.i 
51 min. 04.

Iată acum ciasamen e e rune
rale ale ediției a IlI-a a „Curci 
7 Noiembrie"’: individual; 1. A. 
Selaru (Dinamo) 13h. 37:12; 2 
M. Voinescu (D.) la 1:13; 3 ȘL 
Poreceanu (C.C.A.) la 1:58; 4 
D. Munteanu (D.) la 2:22; 5. 1. 
Minulescu (Recolta) la 6:54; 
echipe: 1. Dinamo 35h. 44:34; 2. 
Recolta la 11:57; 3. C.C.A. ia 
14:54; 4. Flamura roșie la 28:31.

H. N.

individual contra-crono-

de handbal
PROGRESUL OR. S1ALIN— 

RECOLTA CODLEA 5—4 (3—4)

Joc foarte disputat, dur, uneori 
chiar prea dur, care era cit pe-aci 
să se încheie cu o marc surpriză. 
După ce a fost condusă la pau
ză, echina gazdă a marcat o se
rioasă revenire după pauză și. 
marcînd două goluri, a reușit 
să-și asigure avantajul de un 
punct al v eforiei. Cele nouă go
luri au fost înscrise de: Starck 
<2 goluri din 13 m.), M. Windt, 
Z. Windt, Schein pentru Progre
sul, Novi (2), Kraus și Szanto 
pentru Recolta

(C. Gruia, corespondent)

PROGRESUL TG. MUREȘ—
ȘTIINȚA l.C.F. BUCUREȘTI

1—0 (T—C

Terenul prost a influențat în 
mare măsură desfășurarea jocu
lui, care însă și așa a fost destul 
de interesant. Unicul gol a>l parti
dei a fost înscris de M. Oprea.

MASCULIN CATEGORIA B

Energia Sibiu—Știința Cluj
13—6 (8—2).

Locomotiva G. Nord—Energia 
Tîrgoviște 6—0 (neprezentare).

Progresul Bacău—Recolta J'irn- 
bolia 5—11 (2—4).

Știința l.C.F. Buc.—Dimmo
Tg. Mureș 13-5 (4—4).



După etapa de ieri se cur osc în mod cert două echipe care retrogradează 
din cat. A.: Dinamo Bacău și Știința Cluj

REZULTATELE JOCURILOR DE IERI

Locomotiva București—Știința Cluj 3—O (1—0). 
Progresul București—Dinamo Bacău 1—O (1—O). 
Dtnamo București—FI. roșie Arad 3—2 (3—1). 
Progresul Oradea—Locomotiva Timișoara 2—O (1—<•»

CLASAMENTUL

1. C.C.A. 21 13 3 5 53:23 29
2. Energia Ploești 21 9 8 4 39:18 26
3. Locomotiva București 23 8 10 5 44:27 26
4. Dinamo București 22 11 3 8 42:33 26
5. Știința Timișoara 22 9 7 6 32:29 25
6. Fl. roșie Arad 23 9 6 8 35:37 24
7. Progresul București 24 8 6 10 34:39 22
8. Progresul Oradea 20 9 3 8 24:23 21
9. Dinamo Or. Stalin 22 8 4 10 33:37 20

10. Energia Petroșani 22 7 6 9 26:30 20
11. Locomotiva Tmușoara 22 4 9 9 16:32 17
12 Dinamo Bacău 22 6 4 12 23:36 16
13. Știința Cluj 22 5 5 12 15:43 15

JOCURILE URMĂTOARE:

Joi 8 noiembrie se dispută următoarele meciuri de campionat: 
Energia Flacăra Ploești—Dm amo Orașul Stalin "* ; 
Dinamo București—Progresul Oradea .

Dinamo București—Fiamura roșie Arad: 3—2
Datoare în fața publicului bucu- 

reștean cu o comportare mai bună, 
care să șteargă impresia proastă 
lăsată de evoluțiile sale anteri
oare, din acest an, pe stadioanele 
bucureștene, Flamura roșie Arad 
a început meciul de ieri, cu Dina
mo, într-o alură care ne făcea să 
bănuim că vom asista, însfîrșit, la 
un meci bun al formației texti- 
liste. Arădenii au întreprins în 
primele minute atacuri viguroase, 
au deschis scorul în min. 3 prin 
Boi'oș și lăsau, în continuare, im
presia că echipa lor merge bine. 
Curînd însă. Flamura roșie a slă
bit alura, ceea ce a permis dina- 
moviștilor nu numai egalarea 
(Ene, în min. 6), dar și prelua
rea iniția'ivei în joc, în ciuda fap
tului că Băcut I, accidentat pe la 
jumătatea primei reprize, a trecut 
pe extremă, unde a fost oină la 
urmă un simplu figurant. Pe linia 
bunei lor comportări (cam tardi
vă, însă !) din această par e a 
campionatului, bucureștenii au ju
cat cu mai multă însuflețire decît 
partenerii lor de întrecere și. 
spre sfîrșitul reprizei, și-au asigu
rat un avans de două goluri. Tot 
dintr-o pasă a lui Nicușor (ca și 
la golul egalizator), Ene a înscris 
în min. 40, pentru ca în min- 
43, printr-un efort personal, tot 
centrul atacant dinamovist să în
scrie din nou.

Deși condusă la pauză cu 3-1, 
după ce avusese un gol avans, 
formația arădană nu descurajea
ză și. curînd după reluare, reușeș
te să reducă handicapul (Pet- 
schovschi, min. 58): După acest 
gol, asistăm la o puternică ofen
sivă a oaspeților și în cîteva 
minute Jurcă și Petschovschi se 
găsesc în. situația de a egala. Di
namo își organizează însă apă
rarea, echilibrează jocul și are 
ocazii de a urca scorul, rata’e 
însă de Ene, Suru, Nunveiler.

Spre lauda ambelor echipe tre
buie să arătăm că această par
tidă, deși fără o miză specială 
în clasament, a fost una din cele 
mai interesante din ultimul timp. 
S-a jucat rapid, cu dîrzenie. In 
repriza a doua am asistat chiar la 
unele faze -ca de meci decisiv în 
toi de campionat 1

Din formația învingătoare l-am 
remarcat, odată în plus, pe Nicu
șor a cărui reintrare în atac un 
spectator inspirat o asemăna cu... 
un balon cu oxigen 1 Suru a mani
festat o dispoziție de joc care I-a 
făcut să-și cîștige un meritat loc 
printre cei ce s-au remarcat, ală
turi de Coechipierii săi Ene, Că- 
iinoiu și Neagu (ultimul, chiar 
ca fundaș). Arădenii au jucat pe 
alocuri foarte bine, dar n-au reu
șit să se mențină la acest califi
cativ pe o perioadă mai lungă de 
joc. Și aceasta în bună măsură 
din cauză că însuși „motorul" e- 
chipei, Petschovschi, a jucat ine

gal. El, ca și ceilalți atacanți tex- 
tiliști, a greșit ținînd exagerat de 
mult balonul. S-au evidențiat 
dintre arădeni: Faur, Jurcă, Mer- 
cea, Petschovschi și Sziics, care 
— scăpat de grija de a-și mai su
praveghea extrema (Băcut I) a 
făcut cîteva incursiuni extrem de 
periculoase în careul advers.

Dinamo : Uțu-Izghiieanu, Băcut 
II, Băcuț I (Neagu)-Călinoiu, 
Nunveiler-Boian, Nicușor, Ene, 
Neagu (Suru), Suru (Băcut I)-

Flamura roșie : Faur-Szucs, Ca- 
paș, Farmati-Ienei, Serfozo-Jurcă, 
Mercea, Boitoș, Petschovschi, Bi- 
rău.

A arbitrat bine Constantin Mi- 
tran.

RADU URZICEANU

Progresul Oradea a scăpat 
aproape complet de emoții
ORADEA 4 (Prin telefon). — 

Peste 6.000 de spectatori au a- 
plaudat ieri la Oradea victoria 
obținută de echipa locală asupra 
Locomotivei Timișoara, cu scorul 
de 2—0 (1—0). Progresul are 
acum 21 puncte ș> deci toate șan
sele de a rămîne în categoria A.

Gazdele au meritat pe deplin 
victoria. încă de la început ele 
se remarcă prin legătura dintre 
compartimente, acționează cu mul
tă claritate în cîmp, creînd cîteva 
ocazii clare de a deschide scorul, 
dar ratează de fiecare dată. To
tuși .în min. 22. Toth — lansat 
pe extremă — șutează puternic, 
mingea ricoșează din bară jar 
Cuc. care urmărise faza, reia di
rect în plasă. 1—0 pentru gazde. 
Progresul continuă să domine, 
dar cu 15 minute înainte de ter
minarea primei reprize feroviarii 
își revin și pun stăpînire pe joc. 
Acțiunile lor sînt Insă lipsite de 
finalitate.

Victorie netă a Locomotivei București
înfruntând frigul și ploaia, cele 

cîteva mii de spectatori p-ezenți 
ieri în tribunele stadionului (Hu
lești au putut urmări un joc fru
mos. Dm păcate însă numai în 
prima repriză cînd Știința Oluj, 
deși condusă cu 1—0 a fost oare
cum egală Locomotivei București. 
Situația s-a schimbat complet în 
repriza a doua, cînd am asistat 
la un joc Vi care Locomotiva s a 
insta'at în jumătatea de teren a 
studenților, doininînd copios și în
scriind încă de două ori din mul
tele situafii pe care le-a avut 
Scorul putea fi și mai sever dacă 
ne gîndim la lovitura de la 11 
m. ratată de Ene și la multe alte 
ocazii ratate de înaintașii fero
viarii

Așa cum arătam mai sus Știin
ța a jucat bine numai în prima 
renriză, iar în a doua s-a apă
rat ca și cum ea ar fi condus cu 
1—0 și nu Locomotiva.

Spectatorii și-au pus, și pe 
bună dreptate, întrebarea: oare 
studenții vor să cîștige sau joa
că pentru că trebuie să mai par-

Progresul București 
a rămas în cat. A
Progresul București și Dinamo 

Bacău și-au jucat ieri — pe stadi
onul „23 August"—ultima carte în 
vederea evitării retrogradării. Și, 
cum rezultatul a fost favorabil 
Progresului cu 1—0 (1—0) în
seamnă că bucureștenii au scăpat 
de spectrul părăsirii categoriei A, 
în timp ce Dinamo Bacău și-a 
luat definitiv drumul spre catego
ria B. Cele 90 de minute de joc 
au purtat amprenta acestei mize 
atît de importante, dar — din pă
cate — numai în ceea ce privește 
dîrzenia, puterea de luptă (și aces
tea de multe ori prost înțelese, 
mai cu seamă de Soare. Oaidă, 
Cruțiu, Lupeș). hr rest meciul a 
Iest de un nivel mediocru.

Meciul a fost în nota timpului: 
prost (extrem de frig, ploaie, nin
soare), impropriu unui adevărat 
spectacol fotbalistic. Victoria Pro
gresului — realizată prin golul lui 
Ozon în urma unei acțiuni per
sonale și a unei greșeli elemen
tare a stoperului A Vasi’e (min. 
15) — este pe deplin meritată. 
Bucureștenii au fost cei care au 
dominat mai mult pun:»i Ia grea 
încercare poarta lui Cxmpeann <a- 
cesta s-a remarcat în mod deose
bit) și totodată, tot es au fost a- 
ceia care au reușit să-și rezolve 
mai bine slăbiciunile apărării 
imediate (Soare si Bratu s-au com
portat lamentabil) prin retragerea 
lui Știrbei pe linia fundaș'lor (idee 
bună dar ne care nu o eviden
țiem întrucît îngrădește posibi'ită- 
țile creatoare a’e acestui jucător 
de valoare). . A arbitrat St. Io- 
nescu (București următoarele 
formații:

PROGRESUL: Mindru—Paras- 
chiv, Bratu, Soare—Ciocea, Știr
bei—Crutiu. Smărăndescu, Ozon. 
Costea, Moîdoveanu.

IDINAMO: Cimpeanu—Popa. A. 
Vasi'e, Lupeș—Cicerone, Cîrnani— 
Oaidă, Dărăban. Gram, Giosanu, 
Creț ea.

R 1I.1ESCU

In cea de a doua parte a par
tidei gazdele își măresc avanta
jul prin punctul înscris de C. 
Bartha din li m. (min. 47). Din 
acest moment, localnicii slăbesc 
alura, dind astfel posibilitate oas
peților să întreprindă numeroase 
atacuri, pe care apărarea Progre. 
sului le-a stăvilit cu greutate. Ul
timele 15 minute aparțin în între
gime Locomotivei, a cărei înain
tare, lipsită de precizie în lovitu
rile la poartă, n-a reușit să re
ducă din handicap.

Arbitrului I. Drăghici (Bucu
rești) i s-au aliniat următoarele 
formații:

PROGRESUL: Gebner — VSr- 
zan, Caricaș. Barcu — Krempan- 
skî, Vlad — Toth, Florea, C. Bar
tha, Cuc, Koszegi.

LOCOMOTIVA: Sikiay — Cor- 
buș, I. Covaci, Gal — Lenghel, 
Ivanenko — Scarțan, Ferencziy A. 
Covaci, Avasilichioaie, Bădeanțu. 
M. Papp și G. Dumitrescu-coresp.

ticipe și la aceste ultime meciuri 
ale campionatului? Așa cum au 
jucat, mai ales după 2—0, lipsiți 
de elan, fără orizont, degajînd 
mingea ca să scape de ea, stu
denții clujeni nu puteau emite 
nici măcar pretenția să egaleze, 
necum pe aceea de a cîștiga. Și 
după părerea noastră, înaintașii 
Științei Cluj au părăsit complet 
lupta lăsînd totul pe seama apă
rării. Ca atare Știința Cluj a fost 
depășită fără drept de apel cu 
3—0 (1—0).

Au marcat: Seredai (rrțin. 18), 
Georgescu (min. 56) și Olaru 
(min. 87). Arbitrului P. Badea 
(Orașul Stalin) i s-au aliniat ur
mătoare’» formații:

LOCOMOTIVA: Dungu-Dodea- 
nu, Stâncii, Macri—Bodo, Ferenc- 
zi—Ene. Seredai, Olaru, George
scu. F'lote.

ȘTIINȚA CLUJ: Șerban—Sze- 
kely, Luca, Isac—Moldovanu, Ne- 
delcu—Avram, Lutz, Suciu, Geor
gescu, Dragoman.

A. I. DANCU

Campionatul
SERIA I

RECOLTA TG. MUREȘ- 
ENERGI'A HUNEDOARA 2—1 

(1-1)

Derbiul fruntașelor primei serii 
din categoria B, a dat cîștig de 
cauză la limită gazdei, respectiv 
Recoltei Tg. Mureș. De remar
cat că meciul — urmărit de 
4.000 spectatori și arbitrat foar
te bine de D. Schulder (Bucu
rești) — a confirmat valoarea a- 
cestor două formații, ambele pres- 
tînd un joc la va'oarea cehii prac
ticat în prima categorie. Scorul 
a fost deschis de mureșeni prin 
Joszi (min 30). dar după șase 
minute, Zapis, primind o pasă de 
la Voinescu II, egalează printr-un 
șut fulgerător de la 18 metri 
Recolta Tg. Mureș păstrează ini
țiativa, dar acțiunile sale sînt 
oprite în ultimă instanță de Ni- 
culescu, care a apărat excepțio
nal. Golul victoriei „cade" in 
urma unei greșeli elementare a 
fundașului Ghec (a luftat în a- 
propierea porții) de care a pro
fitat Joszi. înscriind pe lingă Ni- 
culescu (min 72).

(D. Nicoară ți V. Fodor — co
respondenți).

PROGRESUL S. MARE—ENER
GIA C. TURZII I—| (0—0)

Au marcat: Ambruș (mx>. 70) 
pentru Progresul și Ban (mii. 
74) pentru Energia.

(N. Bara — corespondent)

METALUL UZ. TR. ORAȘUL 
STALIN—LOCOMOTIVA CLUJ 

3—1 (I—0)

Au înscris: Ursu (mm. 27 dm 
lovitură de pedeapsă și în mtn. 
65) și Că’băjosu (min. 82 în 
proprie poartă) pentru Energia și 
Crăciun (min. 53) pentru Lo
comotiva
(Gh. Mizgăreanu—corespondent) 

LOCOMOTIVA TR SEVERIN— 
PROGRESUL SIBIU 2—0 (2—0)

Au marcat: Biolan (m'n. 26)
și Frunzescu (min. 43 In proprie 
poartă, schimbînd direcția mingii 
șutate de Firu)

(I. Crețu — corespondent)

CLASAMENTUL

L Rec. Tg. Mureș 23 14 5 4 54:17 &
1. En. Hunedoara 22 10 3 4 44:21 »
>. Energia Mediaș 22 11 3 8 32:30 25
4. En, C. Turzii 22 9 6 7 22:24 24
S. Progr. Sibiu ■ 9 4 9 37:30 22
•. En. UZ. tr. Or. St. 22 3 4 10 28:28 20
7. Progr. s. Mare 22 7 6 9 32:43 20
». loc. Arad 21 8 4 9 27:38 20
*. Loc. Tr. Sev. 22 7 5 10 30:28 19

M. Rec. Reghin 21 7 5 9 38:50 19
11. Energia Reșița 20 7 4 9 30:33 10
1*. Loc. Cluj 21 7 3 11 27:38 17
1J. Energ. Lupem 22 8 1 13 20:31 17

SERIA A ll-a
LOCOMOTIVA CONSTANȚA— 

DINAMO VI 2-1 (>—1)

Gazdele au meritat victoria, 
practicând un joc de factură teh
nică superioară. Punctele au fost

Campionatul categoriei C
SERIA A II-A SERIA A III-A

Progresul Călărași — Energia 
Met. București 0—0

Energia Met. Tîrgoviște — Ener
gia Met. Brăila 2—3 (0—1)

Dinamo Pitești — Energia Met. 
Sinaia 3—0 (2—0)

FI. roșie Giurgiu — Energia Cori
ste. Constanța 4—1 (2—1).

FI. roșie B. R. București — Pro
gresul Corabia 2—2 (2—0).

Energia Met Constanta — Loco
motiva M.C.F. Buc. 2—1 (1—1).

INFORMAȚII ©onosport

Iată cum arată un buletin Prono
sport cu toate rezultatele exacte la 
concursul nr. 44 (etapa din 4 noiem
brie 1956).

I. Energ. Met. St. roșu Or. Sta- 
lin-Burevstnic Chișinău (meci in
ternațional) 2

n. R.P. Polonă-Finlanda 1
III. Știința Timișoara-C.C.A.

București (cat. A) - " —
TV. Entrgia Minerul Petroșani- 

En. Flacăra Ploiești (cat. A).
v. Locomotiva Buc.-Știința Cluj 

(cat. A) 1
VI. Progresul Buc.-Dinamo Ba

cău (cat. A) 1
VII. Fl. roșie Arad-Dinamo Buc.

(cat. A) 2
VIII. Progresul Oradea-Locomo-

Uva Timișoara (cat. A) 1 

categoriei B 
înscrise de Ionescu și Stoicescu 
pentru Locomotiva. Nagy pentru 
Dinamo VI.

(V. Arakehan—corespondent)

DINAMO BiRLAD — ENERGIA 
MORENI 2—0 (0—0)

Punctele au fost realizate de 
Chirilă și Pant ici.

(Solomon și Weissman— 
corespondenți)

ENERGIA CIMPINA— PROGRE
SUL C.P.C.S. 3—0 (2—0)

Mai hofărîte în acțiunile de
poartă, gazdele au învins î*
merit. Au înscris: Bantaș (2)
și Gheorghiu

(B. Păhineanu—corespondent)

FLAMURA ROȘIE SUCEAVA— 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI

3—0 (1—0)

Victorie dară obținută prin 
punctele marcate de Matei. Mol
dova» șj Zincuiescu.

(D. Nicorioc—corespondent)

ȘTIINȚA IAȘI—ENERGIA 
1 MAI PLOEȘTI 1—2 (1—2)

Au înscris, Popa pentru Știința. 
Motrooea și Vasilescu pentru E- 
nergia.

(E. Urse—corespondent)

PROGRESUL FOCȘANI— 
LOCOMOTIVA IAȘI 2—1 (0—t)

Cde două echipe și-au împărțit 
perioadele de dominare: în pri
ma repriză oaspeții au inițiativă 
șl înscriu prin Nieoîau. După 
pauză gazdele acȚonează cu m-ai 
multă insistență și reușesc să în
scrie de două ori prin Cioboată 
și Niculescu. In min. 40, Alexan- 
drescu (Locomotiva) a fost eli
minat pentru insulte aduse arbi
trului

CLASAMENTUL

(H. Cohn—corespondent)

L En. St. r. Or. St. 23 10 3 2 HUO 39
2. En. 1 Mal Ploești1 34 U 7 6 42:25 29
3. Dinamo VI 24 12 5 7 33:30 29
4. Progr. C.P.C.S. 24 11 4 3 53:33 28
5. Loc. Constanța 24 10 6 8 48:41 28
6. Energia Moreni 24 8 10 6 38:33 23
7. Progr. Focșani 24 7 9 8 39:40 23
8. Dinamo Birlad 24 9 5 14 30:43 23
9. En. Cimpina 24i 7 3 9 36:39 22

10. Știința Iași 24 3 13 8 21:29 19
11. știința Buc. 24 8 7 11 29:42 19
12.. Loc. Iași 24 6 7 11 18:34 19

13. Fl. r. Suceava 24 6 5 13 33.*95 17
14. Fl r. Bacău 23 4 7 12 25:57 15

★
Joi 8 noiembrie se va disputa >a 

Bacău meciul restanță dintre Fl. 
roșie și Energia St. roșu .Orașul 
Stalin.

Recolta Garei — Dinamo Tg. 
Mureș 9—0 (7—0)1

Energia Constr. Turda — Ener
gia Met. Oradea 4—3 (2—2).

Energia Trustul Minier Baia Ma
re — FI. roșie Cluj 3—0 (2—0).

Progresul Turda — Recolta Avîn- 
tul Sighet 3—4 (1-2).

Energia Flacăra 7 — Recolta A- 
vîntul Toplița 1—2 (1—2).

Locomotiva Oradea — FI. roșie 
Sf. Gheorghe 0—2 (0—0).

IX. Știința iași—Energia Meta
lul 1 Măi Plocști (cat. B). 2

X. Eh. Flacăra Cîmpina-Progr.
C.P.C.S. (cat. B) 1

XI. ProgT. Satu Mare - Energ.
Metalul C. Turzii (cat. B) x

XII. DSnamo Bîrlad-Energia Fl.
Moreni (cat. B) . 1

Deoarece meciurile III (Știința Ti- 
mlșoara-C.C.A. București) și IV (E- 
nergia Minerul Pctroșani-Energia Fla
căra Ploești) au fost anulate dupăl 
Închiderea concursului, conform re
gulamentului au fost acordate tutu
ror buletinelor depuse pronosticurile 
exacte ia meciurile de rezervă A 
(Racing Club Paris-St. Etienne) și B 
(Nancv-Sochaux).

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 513.000 buletine.



Melbourne, la telefon
Melbourne la telefon... Intr-o 

clipă știrea a făcut ocolul redac
ției, iar camera unde s-a recep
ționai apetul telefonic a devenit 
neîncăpătoare. Curiozitatea este 
firească: vorbim pentru prima oa
ră. cu lotul nostru aflat la Mei- oaspeților cit mai plăcută. Astfel, 
bourne pentru Jocurile Olimpice 
și fiecare încearcă o emoție 
care nu și-o poate ascunde.

Redăm, mai jos, cele prinse in 
,fuga creionului. Delegația noastră 
a sosit cu bine pe pămintul Aus
traliei, după o călătorie destul de 
obositoare. Aci a fost întimpinală 
cu multă prietenie și interes 
delegații comitetului 

'și de localnici. îndată după sosire 
toți membrii delegației, împărțiți 
Pe grupe de sporturi, și-au reluat 
antrenamentele. Trebuie doar să 
elimine oboseala drumului și să 

>se încadreze în ritmul și condi
țiile de viață australiene. Impor
tant este că toți sportivii noștri 
sînt sănătoși și încrezători în 

1 forțele lor. Din păcate timpul este 
urtt: e frig și plouă, temperatura 

'fiind de 12 grade. Insă în locuin
țele din satul olimpic se simt bi
ne la căldura plăcută pe care o 
răsptndesc radiatoarele electrice

puse cu multă amabilitate de or
ganizatori la dispoziția sportivi
lor noștri.

De altfel, trebuie să subliniem 
ajutorul pe care îl dau gazdele, 
care se străduiesc să facă șederea

fetele noastre tn cantona-*» 
lor. In cinstea sportivilor J 
posturile de radio transmit\ 
romînească: este atlt det 

să poți

pe

de
organizata'

în camere sportivii noștri au gă
sit un ghid tipărit în 33 limbi 
care îi ajută să se descurce în
tr-o serie de treburi mărunte, dar 
foarte necesare. Li s-a nus la 
dispoziție chiar și un autobuz cu 
care pot face călătorii mai depăr
tate și desigur vor uza de el pen
tru a face excursii în locurile pi
torești ale statului Victoria și th 
alte locuri.

Interesul oentru delegația noas
tră este foarte mare: sînt vizitați 
de ziariștii sportivi din oraș, ia' 
toată presa publică fotografii și 
declarații ale sportivilor noștri. 
Nu numai reprezentanți ai presei 
vizitează pe sportivii noștri ci 
multe personalități ale vieții pu
blice și sociale din Melbourne. 
Reprezentanți ai asociației de 
prietenie Australia-Romînia, i-au 
întîmpinat cu căldură, iar soția 
guvernatorului statului Victoria a

vizitat 
mentul 
romîni 
muzică 
plăcut 
dragi la mii de 
tare de țarăf

Vineri 
ridicării steagului R.P.R. tn satulf 
olimpic, 
a fost impresionantă, 
a fost ridicat de o gardă formată 
din ostași ai armatei australiene^ 
și de către sportivii noștri Negrea, 
Save!, Elena Leuștean și Lia Ma- 
noliu. Cu această ocazie coman-ț 
duntul satului a rostit un călduros 
salut, ta care a răspuns șeful de^ 
misiune al delegației noastre, iov. 
Manole Bodnăraș.

încetul cu încetul satul se oe>pu-{ 
lează, pină acum sosind repre
zentanți ai 20 țări. In același can
tonament locuiesc loturile olim
pice ale Iugoslaviei și Poloniei 
dar pină în prezent (nr. sîmbătă) 
nu au sosit decit o parte din ff-' 
ceste delegații .In sat au mai so 
sit reprezentanți 
Hei (o parte a 
și adele.

a avut loc sotemnitate/d

Ceremonia, deși scurtă,
Drapel’ul(

asculta melodii\ 
kilometri depăr-C

ȘTIRI ♦ ȘTIRI * ȘTIRI e ȘTIRI 4 ȘTIRI

Și totuși Olimpiada 
va încape ia 22 noiembrie

f Președintele comitetului de or-
✓ ganizare a Jocurilor Olimpice a 
y declarat sîmbătă ziariștilor că, în 
✓.ciuda evenimentelor internaționale, 
\ se vor depune toate eforturile pen; 
/ tru ca cea de a XVI-a Olimpiadă 
\ de la Melbourne să înceapă la 22 
/ noiembrie, aș cum a fost stabilit. 
\ Organizatorii ausLalieni au decla- 
ț rat că vor face tot posibilul ca a- 
| ceste Jocuri Olimpice să cunoască 
< un succes deosebit
✓ Zilnic la Melbourne continuă să 
S sosească din toate colțurile glo- 
5 bului sportivi participant) la O- 
A limpiadă. Simbătă au sosit la 
1 Heideiberg, satul olimpic, jucă- 
\ torii de polo pe apă 
/ Iugoslavia

( Gutowski și 
(in echipa olimpică

din R.P.F.

Held 
a S.U.A.

S in b.c.A. s-au purtat discuții 
j asuipra selecționării echipei de at- 
\letism. Au fost voci care s-au ri- 
! dicat împotriva selecționării tim- 
jpurii a echipei definitive pentru 
C J.O. Se preconizează astfel o mo- 
Sdificare a criteriilor de selecțio- 
țnare, ducînd la includerea în «- 
llchipă numai a acelor sportivi ca- 
Cre sînt în cea mai bună formă, 
✓în imediata apropiere a J.O. La

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Austriei

Ieri a continuat la Viena con
cursul internațional de tenis de 
masă. In semifinala probei de sim
plu bărbați cehoslovacul Stipek 
l-a învins pe iugoslavul Harangozo 
cu 3—1 iar maghiarul Bereczik l-a 
învins pe compatriotul său Gyetvai 
cu 3—2.

La simplu femei Gizi Farkas a 
Cîștigat cu 3—2 la Angelica Rozea- 
nu, iar austriaca Linda Wertl a în
trecut-o pe Ella Zeller cu 3—1. i 0 La 3 noiembrie

Pînă la închiderea ediției nu % slovacă s-a sărbătorit aniversarea
ne-au sosit rezultatele finale. ✓ a 60 de ani de la înființarea Co-

o afirmație optimistă a lui Jim 
Kelly, unul dintre cei mai cunos- 
cuți antrenori americani, un alt 
expert. Cordner Nelson, răspun
de în 
„Track and Field News' 
toare'e: „Sper 
mită greșeala 
chi pa noastră 
cu cinci luni 
mai mult sau _
neprevăzute, pot scoate din formă 
pe unii dintre 
pot surveni de 
tutele de mare 
de alți atleți decit cei selecționați. 
Astfel procedînd ne vom acoperi 
de ridicol in fața europenilor..."

In orice caz, au fost făcute trei 
modificări importante în echipa 
Olimpică a S.U.A. selecționată 
pentru’ Melbourne. Astfel, disco
bolul Ron Drummond a fost în
locuit cu Des Koch, Bob Gutow- 
ski îl va înlocui pe Jim Graham, 
iaf Held face deplasarea la Mel
bourne în locul lui Ben Garcta. 
In primele două cazuri titularii 
au fost înloctuți pe motive- medi
cale (accidentați). Oricum „rezer
vele- valorează mai mult decît 
cei care au figurat pînă nu de 
mult drept titulari. Gutowski este 
mai bun decît Graham cu mulți 
centimetri (ultima performanță — 
4 m. 70), iar Held, care în tim
pul selecției de Ia Los Angeles a 
fost suferind și-a revenit (de cu- 
rînd a aruncat 82 m, 29) și va
lorează... mulți metri peste 
cia.

revista de specialitate 
urmă- 

să nu se mai co
de a selecționa e- 
pentru Olimoiadă 
înainte... accidente 
mai puțin grave și

cei selecționați: 
asemenea rezul- 
valoare obținute

G ar-

★

0 Primul din cele 4 avioane 
va transporta echipa unită a 
maniei la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne a plecat în ziua 
noiembrie din Hamburg cu 
nația Australia. Pe bordul 
nului, alături de atleții din 
Germană se găsesc canoiști, 
tori și mai mulți atleți din R.F. 
Germană. Avionul urmează să so
sească ila Melbourne 
lei de 6 noiembrie.

care 
Ger-

de 2 
desti- 
avi®- 

R. D.' 
cano-

în cursul zi-

(Agejjpres) ’ 
în R. Ceho- ’

Selecționata de box 3 asociației Voința 
învingătoare in Polonia

Varșovia 4 (prin telefon). Astăzi 
(n. r. ieri) s-a desfășurat în orașul 
Poznan întîlnirea internațională de 
box dintre reprezentativele asocia
țiilor Voința (R.P.R.) și Start 
(R.P.P). Cei 5000 de spectatori pre-: 
zenți în sală, au urmărit meciuri de 
o valoare scăzută, datorită în 
special slabei pregătiri1 fizice a bo
xerilor polonezi. Boxerii romîni au 
cîștigat pe merit cu scorul de 12—8. 
Iată rezultatele tehnice în ordinea 
categoriilor: Ambruș (V) cîștigă 
prin k. o. tehnic în rep. Il-a în fața 
lui Tomaszewski (S); Iulian (V)

pierde prin k. o. tehnic în fața lui 
Budzel (S); Militam (V) termină 
la egalitate cu Sudol (S); Ghera- 
sim (V) face meci nul cu Kolaczin- 
ski (S); Adam (V) cîștigă la puncte 
în fața lui Klemezinski (S); Bogoi 
(V) dispune la puncte de Vadas (S); 
Schwartz (V) întrece la puncte pe 
Majewski (S); Gheorghiu (V) pier
de la puncte în fața lui Skudlarek 
(S); Coc (V) pierde la puncte în 
fața luî Glowacki (S); Petrov (V) 
dispune Ia puncte de Horuszkie- 
wicz (S).

Unul din atacurile inițiate de rugbiștii romîni în cursul par
tidei cu selecționata F.S G.T.

Selecționata F.S.G.T. Franța, un adversar prea slab 
Grivița Rosie

împrumutați de la echipa 
nă“ a 
P.T.T.).

Deși au arătat cîteva reușite 
execuții tehnice (grămezi deschi
se, fente), totuși rugbiștii francezi 
s-au dovedit neputincioși in fața 
iureșului și ritmului impus de fe
roviarii romîni. Desigur că în 
următoarele două jocuri pe cara 
Le vor susține în țara noastră 
rugbiștii francezi vor elimina, 
parțial, lipsurile arătate și echipa 
lor va da un randament superior.

S-au remarcat: Moraru, Picu. 
D. Ionescu, Nasta, Enache (Lo
comotiva), James, Nuri, 
(F.S.G.T.). Formațiile: 
GRIVIȚA ROȘIE: Șerban, 
culescu, Cotter — Mladin, Stoe- 
nescu — Moraru, Rusu, Picu — 
Ionescu, Nasta — Stănescu, Leați 
(Oprea), Enache, Bostan—Buda 
(Nanul). SEL. F.S.G.T.: Re- 
buffat, Tomato, Giovanetti—Tar
divei, Albian—Perez. Royssac, 
Bruyere,—Beltran, Rouillon—Ja
mes, Booche, Nuri % Vezi at, Saenz. 
Au mai jucat Blau șt Paltovan.

D CALIMACHI

pentru Locomotiva
Disputată <pe un timp nepriel

nic — frig, lapoviță, — partida 
internațională de rugbi dintre 
Locomotiva Grivița Roșie și se
lecționata F.S.G.T.—Franța, deși 
în general a plăcut, nu a cores
puns decît parțial sub aspect teh
nic. Aceasta, mai ales, datorită 
dezechilibrului de valoare dintre 
echipe, arătat și de scor: 24—0 
(14—0) pentru gazde. Să expli
căm : s-au întîlnit, pe de o par
te, o echipă în plină formă: Lo- 

A cnmotiva Grivrța Roșie, iar pe de 
V’ JjllKl J altă parte o formație neomogeni- 

_ 1 zată, nesudată și mai ales nean- 
cehoslovac. încă J trenată: Selecționata F.S.G.T. A- 

caastă precizare făcută, putem a- 
răta că echipa campioană a țării 
noastre a practicat, un rugbi cu
rat, spectaculos. Cîștigînd majo
ritatea baloanelor la grămadă și 
în margine, ea și-a impus de la 
început jocul. Au impresionat în 
special atacurile la mînă ale îna
intașilor romîni, în care s-au im
pus mai ales Moraru și Picu. ca 
și verva liniei de trei sferturi, 
formată în exclusivitate din jucă
tori tineri de real talent (unii

3 prin Emil Za-/ —

(Agerpres)I I BOTVINIK $1 SMÎSLOV AII 
plecat spre Mel.C MOSCOVA. (Agerpres). — Sute

_ . 7 și 8 ale dele-K de amatori de șah din Moscova
italiene. Avionul care trans-f au asistat vineri 
grupo! 7 compus-din scrI-> certe Ceaikovski 
gimnaste, înotători, 2 lup-l ultimei runde (a 
a făcut escală la 'Atena,C Jui interrfafionat 

a fost îmbarcată flacăra o- 5 Alehln.
In cea mai importantă partidă, 

campionul lumii, M. Botvinik, frun
tașul clasamentului, întîlnea cu ne
grele pe marele maestru Xeres. 
S-a jucat o variantă tăioasă a a- 
părării siciliene. Din deschidere 
Keres a obținut avantaj pozițional 
și printr-urt sacrificiu de turn a 
cîștigat un pion, blocînd poziția 
partenerului său. In continuare 
Botvinik a intrat în criză de timp 
(pentru 14 mutări avea numai 9 
minute). In fața atacului energic 
al lui Keres, la mutarea 34, Bot. 
vinik a cedat. Aceasta este singura 
sa înfrîngere în cadruil turneului.

Maestrul romîn V. Ciocîltea a 
cîștigat cu albele o frumoasă par
tidă de atac la campionul polonez 
Sliwa. Golombek a fost învins de 
Gligoric iar partidele Pachman—

;• ’ ' ‘ l „mezi-
a social tei. Locomotiva

ai Malay ei. Ha-1 
lotului). Japoniei

ȘTIRI
mitetului olimpic 
din anul 1896 Cehoslovacia a fost 
reprezentată în Comitetul Olimpic 
Internațional. La Olimpiada din 
1900, organizată La Paris, discobo
lul cehoslovac Janda Suk a cuce^ 
rit modaIla de argint. După primul 
război mcndial sportivii cehoslo
vaci au fost prezenți la toate edi
țiile Olimpiadelor moderne. ,

Cele mai mari succese olimpice 
ale sportivilor cehoslovaci au fost 
obținute în anul 1952 la Helsinki.] 
Atunci ei au cucerit 7 medalii de 
aur, dintre care 
topek

• Sîmbătă au 
bourne grupurile 
gațîei 
porta 
mere, 
tători 
unde 
limpică.

Cu ocazia plecării sportivilor ita
lieni la Olimpiadă, deputatul An
drea Negrari — președintele cen-( 
trului parlamentar sportiv italian 
— a declarat că speră ca întrece-' 
rile să se desfășoare într.un spirit 
cavaleresc și că ele vor servi cau
zei păcii în întreaga lume. i

Radio Monte Carlo a anunțat 
plecarea cunoscutului atlet ma-' 
ghiar Iharos spre Melbourne și a 
retransmis o scurtă declarație a 
acestuia. Sportivul maghiar aratăi 
că va participa la J.O. de 'la Mel
bourne în calitate de... radiorepor-1 
ter. Radio Londra comentînd ple
carea lui Iharos, arată că acesta 
va participa la J.O. ca... antrenor1 
al fondiștilor maghiari

0 In campionatul Franței — etapa 
X-a — s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Reims-Marseille 1-1, S°-
chaux-Nancy 3-1, Toulouse-Lyon 3-1, 
Lens-Monaco 3-1, NimcS-Sedan 2-1, 
Angers-Strassbourg 2-0, Nice-Valen- 
ciennes 2-2, Rennas-Metz 1-0. Derbiul 
etapei s-a desfășurat la Paris între 
Racing și St. Etiene. Victoria a re
venit echipei St . Etiene cu 2-1. 
clasament conduce St. Etiene cu 
p., urmată de Reims și Sochaux 
13 p., Racing, Toulouse șl Lens 
12 p.

In
19 
cu 
cu

de0 Sîmbătă în cadrul optimilor 
finală a Cupei Campionilor europeni, 
Steaua Roșie Belgrad a învins Ra
pid
rul la 8 noiembrie la Belgrad.

(Amsterdam) cu 4-3 (2-1). Retu-

0 La Kracovia, s-a desfășurat în
tîlnirea internațională dintre repre
zentativele Poloniei și Finlandei. 
Victoria a revenit fotbaliștilor polo
nezi cu scorul de 5-0 (2-0). Au înscris 
Keimpny (2), Koval, Baszkyewlez șl 
Pohl.

• La Copenhaga, reprezentativele 
Danemarcei șl Olandei au terminat 
la egalitate 2-2 (0-1).

Albian 
LOC. 

So-

CIȘTIGAT TURiOL ALEHIN
în- sala de con
ta desfășurarea 
XV-a) a tumeu- 
în memoria lui

HOTUUC
0 Recent s-a desfășurat la Stock

holm întîlnirea dintre reprezen- • 
tativele Suediei șl Danemarcei. în
tîlnirea a luat sfîrșit cu un rezul
tat de egalitate: 1—1 după ce la 
pauză scorul era favorabil danezilor. 
Primul gol a fost înscris de Hansen 
textrema stinsa a Danemarcei) ilar 
după pauză a înscris interul dreapta 
al suedezilor Thilberg.

Taimanov, Pîdevski—Najdorf, Uhl- 
man—Szabo și Bronstein—Unzic- 
ker s-au terminat remiză.

Marele maestru Smîslov care, în 
eventualitatea unei victorii poate 
să-l ajungă pe Botvinik, a jucat 
la cîștig în partida cu Stahlberg. 
Smîslov * a atacat tot timpul dar 
șahistul suedez a găsit cele mai 
bune mutări de apărare. Partida 
s-a întrerupt într-o poziție com
plicată.

Sîmbătă dimineața în turneul A- 
lehin a fost continuată partida în. 
treruptă dintre Smîslov și Stahl
berg, foarte importantă pentru de
finitivarea primelor locuri ale cla
samentului. La întrerupere poziția 
era complicată și mulți dintre ob
servatori acordau șanse de remiză 
lui Stahlberg, Cu toate acestea 
Smîslov a găsit un plan foarte in
genios care î-a adus victoria ia 
mutarea 78-a. 'Astfel, primul tur
neu internațional de șah organizat 
în memoria lui Alehin, are doi în
vingători — marii maeștri sovie. 
tici M. Botvinik și V. Smîslov, 
care împart primele două locuri 
cu cîte 11 puncte fiecare. Locul trei 
este ocupat de marele maestru 
sovietic M. Taimanov, iar locul 
patru de marele maestru iugoslav 
S. Gligorîc.

Progresul București-Septemvri Sofia
15-6 Ia tenis

0 In meciul revanșă, din cadrul 
campionatului inter-britanlc, miercuri 
echipa Angliei a învins Irlanda cu 
3—2. De remarcat că aceasta este 
prima înfrîngere a irlandezilor din 
cele 5 meciuri susținute în acest 
an! (în primul meci disputat la Bel
fast reprezentativele celor două țări 
au terminat Ia egalitate: 1—1).

0 La 11 noiembrie reprezentativa 
Franței întîlneștd selecționata Bel
giei, iar echipa Italiei joacă la Ber
na cu reprezentativa Elveției. In ve
derea acestei întîlniri, italienii și-au 
început pregătirile alcătuind un lot 
format din 16 jucători. In acest lot 
se află în majoritate jucători de Ia 
Florentina și Sampdoria. Iată echipa 
probabilă: Ghezzi — Magnlni, Fa
rina — Chiapelia, Bernasconi, Se- 
gato—Cervelalti, Gratton, Firmanl, 
Montuori, Anoretto.

SOFIA 4 (prin telefon). Sîmbătă 
a luat sfîrșit la Sofia înfflnirea in
ternațională de tenis dintre echipele 
Progresul București și Septemvri 
Sofia, terminată cu scorul de 15—6 
în favoarea jucătorilor romîni. O 
comportare meritorie a avut-o jucă
torul romîn Georgescu, care a reu
șit să dispună de campionul Bulga
riei, Dimitrov.

In ultima zi a întîlnirii s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Simplu bărbați: Georgescu (P) — 
Dimitrov (S) 2—6, 6—2, 9—7; Cri- 
stea (P)— Mihailov (S) 6—2, 7—5. 
Dublu bărbați: Cristea, Serester (P) 
—• Dimitrov, Mladjov (S) 6—2, 
6—0. Dublu mixt: Andreescu, Seres- 
fer (P) — Nikolova, Mihailov (S) 
6—2, 7—5; Stăncesou, Caralulis (P) 
— Boiadjieva, Ciuparov (S) 6—3, 
6—2.

T. HRISTOV


